
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

52. Den malých obcí, Praha - Olomouc

Strategické plánování a řízení územního rozvoje 
a jeho nástroje včetně metodické podpory obcí

Marie Zezůlková, ředitelka ORP MMR ČR



Podpora rozvoje obcí 

Výzkum 
(programy TAČR) 

Metodická podpora
(IT aplikace, semináře, metodické příručky/brožury)

Finanční podpora (intervence)
(IROP, CLLD, PRR 19+ a další)

Strategické plánování a řízení rozvoje venkova
(KRV, SRR)



Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
věcné zaměření a její implementace



Co je SRR ČR 21+                             Co nová SRR ČR 21+ přinese?    

• Národní strategický dokument
• Určuje cíle české regionální politiky 

v horizontu 7-10 let

• Vytváří podmínky pro rozvoj 
regionů, měst a venkova

• Navrhuje opatření, které reagují 
na potenciál a specifičnost regionů

• Stanovuje indikátory a hodnotí 
účinnost regionální politiky

• Reaguje na regionální politiku EU

Státní správě
✓vodítko pro realizaci řešení „šitých na míru“ 
pro různé typy území v rámci resortních politik
Kraji

✓Definice základního směřování regionální 
politiky ve střednědobém horizontu, z nichž 
mohou kraje vycházet
Obci

✓Informaci, kde a jak pomůže obcím směřování 
regionální politiky státu
Občanovi
✓Informace o krocích, které stát plánuje pro 
zlepšení kvality života



Základní strategické směřování SRR ČR 21+

• Zajistit regionům podporu "šitou" na míru
• Podpořit zohlednění územní dimenze v rámci sektorových politik
• Rozvíjet strategické plánování na bází funkčních regionů
• Posilovat spolupráci aktérů v území
• Zlepšovat koordinaci strategického a územního plánování
• Rozvíjet SMART řešení 
• Zlepšovat práci s daty v oblasti regionálního rozvoje



Vize Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

• Regiony efektivně zhodnocují svůj rozvojový potenciál,

• zvyšuje se jejich sociální stabilita,

• konkurenceschopnost má trvalý, stabilně rostoucí trend,

• a zlepšují se podmínky pro kvalitní život všech obyvatel

a prosperitu firem.

• Jsou respektovány principy udržitelného rozvoje a limity životního prostředí.

• Všechny regiony jsou nad průměrem EU, nebo se mu přibližují
v ekonomickém smyslu i v kvalitě života a v přitažlivosti
a konkurenceschopnosti jsou na předních místech ve střední Evropě.



Globální cíl Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

VENKOV



Koncepce rozvoje venkova



KONCEPCE ROZVOJE VENKOVA

• Potřeba koncepčního přístupu k rozvoji venkovských oblastí ČR, které
jsou různorodé, ale spojují je některé společné rozvojové problémy
a potřeby

• Potřeba koncepčního dokumentu, který by jednoznačně definoval vizi

rozvoje venkova, jednotlivé rozvojové cíle a jejich územní průmět
• První jednotná koncepce rozvoje venkovských oblastí



KONCEPCE ROZVOJE VENKOVA

• Venkov v ČR je podporován, máme tu mnoho nástrojů, díky kterým
proudí podpora do venkovských území
» ať už jsou to zdroje evropské, národní, krajské,
» různé druhy metodické podpory,

» různé plánovací dokumenty apod.

• Ale podpora nebyla nikdy koncepčně uchopena = nebyly definovány jasné
cíle rozvoje venkova, které by pak jednotlivé nástroje respektovaly

• Od úspěšnosti podpory rozvoje venkova do velké míry závisí úspěšnost
regionální politiky ČR, neboť venkov tvoří kardinální část území státu



KONCEPCE ROZVOJE VENKOVA

• Implementace řešena prostřednictvím samostatných prováděcích
dokumentů – zejména Akčních plánů SRR ČR21+, okrajově jiných

• Na úrovni AP SRR 21+ → KRV základem pro stanovení aktivit pro rozvoj

venkova, včetně jejich územní dimenze

• Jedna organizační složka: nastavení koncepce rozvoje (KRV) → detailů
implementace (AP SRR) → důležitých implementačních nástrojů (CLLD,

PRR19+)

• Platnost 2021–27 (v souladu s programovým obdobím EU a SRR)



KONCEPCE ROZVOJE VENKOVA

Vize venkova

„V roce 2027 je venkov územím, ve kterém se dobře žije 
a o němž se říká, že se v něm dobře žije“



Koncepce rozvoje venkova – struktura

• Definice venkova (vymezení zájmového 
území Koncepce) 
» Diskuze vymezení venkova
» Vymezení zájmového území Koncepce

• Analytická část
» Socioekonomická situace venkova 

(obyvatelstvo/vybavenost/hospodářství → 
syntéza)

» Typologie venkova

» Analýza problémů a potřeb venkova (3 šetření 
problémů a potřeb → syntéza)

• Strategická část
» Principy a cíle rozvoje venkova na 

nadnárodní úrovni
» Vize a strategické cíle rozvoje venkova ČR
» Specifické cíle a aktivity rozvoje 

venkova ČR
• Implementace

» Aktéři rozvoje venkova – implementační 
subjekty

» Hlavní nástroje rozvoje venkova



KONCEPCE ROZVOJE VENKOVA

Strategické cíle

Veřejná 
prostranství

Lidé Sídla Životní prostředí Ekonomika
Plánování a 
spolupráce

Vzdělaní lidé

Komunitní život

Integrace

Specifické cíle (zkráceno)

Doprava

Technická 
infrastruktura

Redukce znečištění

Voda

Půda a krajina

Diverzifikovaná 
ekonomika

Konkurenceschopná 
ekonomika

Strategické 
plánování a řízení

Spolupráce obcí



Některé nástroje podpory místního 
rozvoje



Úspěšný komunitně vedený místní rozvoj
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• CLLD je a zůstane důležitým nástrojem naplňování SRR a KRV
• MAS aktivně vyhledávají a využívají vhodné zdroje místního rozvoje, 
• CLLD klade důraz na aktivaci místních rozvojových zdrojů.
• MAS je především tvůrcem zdrojů a hodnot, ne pouhým přerozdělovatelem.

• Je veden lidmi s adekvátními znalostmi v oblasti strategického plánování a řízení 
rozvoje, zahrnuje poskytování odborného poradenství.

• Je realizován s ohledem na místní rozvojové potřeby, při definici rozvojových cílů 
není rozhodující dostupnost dotací.

• Jeho součástí je sdílení dobré praxe, zavádění inovativních a chytrých řešení, 
spolupráce s akademickou sférou.

• Aktivizuje komunitní život.



CLLD 21+
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• Územní nástroj pro řešení rozvojových problémů a potřeb venkovského 
území

• Realizován ve všech typech území SRR ČR 21+ i ve všech typech území KRV
• Příprava nástroje v rámci jednání Platformy CLLD k budoucnosti již 

od prosince 2018

• Realizace s ohledem na místní rozvojové potřeby 
• Pro rozvojové cíle není rozhodující dostupnost dotací 

» důkladná analýza problémů a potřeb území a provázanost se strategickou částí SCLLD

• IROP, PRV (Strategický plán SZP), OP Z+, OP ŽP (pouze animace?), OP K 

(pouze animace?)



Naplňování integrovaných strategií CLLD – 3Q 2019

IROP PRV OP Z OP ŽP
Celkový počet výzev MAS (ks) 1 274 484 1073 238

Počet výzev, ve kterých nebyl předložen žádný projekt 218 5 180 102

Počet podaných žádostí o podporu (ks) 2 650 7 411 1532 147

Z toho žadatelem obce + města + PO 1 580 207 104

Počet schválených žádostí (ks) 1 549 3 753 775 33

Z toho žadatelem obce + města + PO 966 113 15

Počet projektů v realizaci (vydaný právní akt / podpis 
Dohody) (ks)

1 541 3 393 667 22

Z toho žadatelem obce + města + PO 500 81 5

Objem zazávazkovaných prostředků (mil. Kč) 3 458,2 1 527 1037 19,67

Z toho žadatelem obce + města + PO
1 639,9 103,1 8,57 

Procento zazávazkovaných prostředků z alokace CLLD
42,50 %

38 %
60 % 1,75 %



Mapa projektů CLLD

DotaceEU.cz



Metodická podpora



ObcePRO

» Tvorba programu rozvoje 

obce (PRO).

» Průvodce realizací 
a hodnocením PRO.

» Jednotná forma 
a struktura dokumentů.



Tištěné metodické materiály

» Cestovní ruch v obcích - praktické zkušenosti a doporučení v oblasti 
cestovního ruchu na venkově

» Doporučení k péči o dřeviny v obcích
» Doporučení k péči o vesnické stavby a veřejný prostor
» Doporučení pro obce v oblasti výstavby a uzavírání smluv s investory
» Doporučení k péči o vodu v obci a krajině 
» Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí (aktualizace 

2019)



Chytrý venkov - Smart Villages

• Koncepce představena v říjnu 2018 na PS pro SC
• Vznik TPS pro Chytrý venkov – březen 2019
• TPS Chytrý venkov formálně podskupina PS pro 

SC 

• Účast MMR na jednáních, pracovních skupinách
• Metodika Smart Cities – řeší i problematiku 

menších obcí
• Spolupráce s NS MAS



Příklady dobré praxe

• www.smartcities.mmr.cz -> Dobrá praxe
• www.obcepro.cz -> Smart řešení

• Příklady:
» Milevsko – www.zivemilevsko.cz

» Hranice na Moravě – www.mesto-hranice.cz

» Žďár nad Sázavou – www.zdarns.cz

….
» Starovice – unikátní projekt chytré vesnice

http://www.smartcities.mmr.cz/
https://mmr.cz/cs/Microsites/SC/Dobra-praxe
http://www.obcepro.cz/
http://www.obcepro.cz/publikovane-smart-reseni
http://www.zivemilevsko.cz/
http://www.mesto-hranice.cz/
http://www.zdarns.cz/
https://www.mesta-budoucnosti.cz/aktuality/smart-village-starovice-33


Informace ke zdrojům finanční podpory Smart projektů

Přehled možných 
zdrojů finanční 

podpory 
aktualizován 
čtvrtletně, 

aktuální verze k 
září 2019

Dostupný na: 
www.smartcitie

s.mmr.cz

Tematické oblasti: 
• udržitelná energetika; ICT; 
• udržitelná mobilita; 

sociální služby; 
• výzkum, vývoj, inovace; 
• životní prostředí; efektivní 

správa území; průřezově 
všechny oblasti

Webový rozcestník 
MMR k unijním 

programům

Dostupný na: 
https://dotaceeu.c

z/cs/Evropske-
fondy-v-CR/Unijni-

programy 

Programy:

• Horizont

• LIFE

• Kreativní Evropa
• Ad.

http://www.smartcities.mmr.cz/
https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Unijni-programy


Chytrá města a obce – další kroky MMR

Návrh/model propojení 
několika měst/obcí pro 

pilotování různých řešení 
stejného problému

Vytvoření fondu pro 
pilotování a experimentování 

– zapojení studentů, 
expertů, architektů (menší 
rozpočet; startovací balíček 

…)

Realizace prováděcích studií 
(2 kolové výzvy) + SRSP –
projekt (Standardy Smart 
agendy a její systémové 

financování v ČR)



Marie Zezůlková, ORP MMR

Děkuji za pozornost.

Otázky, náměty, diskuze


